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Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
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Verksamhetsberättelse för finansieringsnämnden för utbildning
2012
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhets
berättelse för år 2012 för finansieringsnämnden för utbildning samt
överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att inte nyttjade medel avseende ledarskapslyftet,
implementering nya skollagen samt barn i behov av särskilt stöd
grundskola, 2 054 tkr, ombudgeteras till 2013 via resultat
balansering.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivni ng
Finansieringsnämnden för utbildning redovisar ett överskott mot budget på
3,9 mnkr för 2012. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom
pengsystem eller ersättningsmodeller vilket innebär att budgetavvikelser
huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal
barn/elever avviker mot budgeterat antal.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 13-02-28
Verksamhetsberättelse 2012

Till protokollet noteras att den socialdemokratiska gruppen önskar att
kundvals- och finansieringsavdelningen får i uppdrag att utreda frågan om
full lönekompensation för gymnasiet.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning;
a) CAS övertagandet av SF1 och underskottet
Vuxenutbildningen och SF1 (Svenska för invandrare) redovisar ett
underskott om 1,7 miljoner kronor för 2012. Verksamheten fördes förra året
över till Finansieringsnämnden för utbildning från Socialnämnden.
Samtidigt beslutade majoriteten att enbart föra över en bråkdel av pengarna.
Istället för 2,7 miljoner, som verksamheten kostar, så förde man över 1
miljon. Det underskott, som egentligen tillfaller socialnämnden lät man
Centrum för Arbete och Studier (CAS) ta i sin budget.
På vår fråga hur det kunde ske och om majoriteten i Fnu tycker att det här är
rätt, så fick vi till svar att det hade bestämts inom central förvaltning.
Ekonomichefen i kommunen ansåg att CAS skulle bokföras för ett
underskott på 1,7 miljoner, som egentligen var ett underskott i
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socialförvaltningen. Det är djupt orättvist mot den verksamhet, som i
praktiken utför en mycket bra utbildning och som blir tvingade att stå för ett
underskott, som har lagts på dem uppifrån och som de inte kan göra något
åt.
När Fnu tog över verksamheten så skulle också pengarna ha förts med i sin
helhet och inte ha använts som ett förtäckt bidrag från CAS till
socialnämnden.
Vi protesterar mot detta och hoppas att majoriteten kommer att rätta till det.
b) Rätten till yrkanden
Vi anser att ordföranden under mötet begränsade vår rätt att lägga yrkanden.
Kommunena har tidigare kritiserats för bristande ledning och styrning. En
del av kritiken har handlat om att de politiska instanserna är för passiva. För
många ärenden slutar med att nämnd eller styrelse godkänner eller tackar för
rapporten eller informationen.
Ett så viktigt dokument som nämndens verksamhetberättelser, som
identifierat vissa problem och utvecklingsomrsåden, borde definitivt kunna
leda till nya uppdrag till förvaltningen.
c) Underbudgeterad skola samt förslag till ekonomisk kompensation till
gymnasiet.
1 verksamhetsberättelsen för FNU framgår det att kostnaden per elev i
Värmdö kommun ligger under snittet i riket och i länet i såväl förskola,
förskoleklass och grundskola. Konsekvenserna av detta framkommer tydligt
i utbildningsstyrelsens verksamhetsberättelse (huvudman för de kommunala
skolorna). De ekonomiska resultaten i verksamheterna på skolorna är
undermåliga då resurserna från FNU inte räcker till. Totalt är underskotten
2012 på ca 24,5 miljoner kronor. Vi socialdemokrater reagerar starkt mot
denna permanenta underfinanisering av skolans verksamhet.
När det gäller gymnasieskolan deltar Värmdö kommun sedan några år i ett
samverkansavtal med andra kommuner i regionen. Programpengen i KSLs
samverkansavtal höjdes under 2012 med 1,5% samtidigt som lärarlönerna
steg med 4,2%. Detta leder till att gymnasieskolorna går med stora förluster
och måste hämta in underskottet genom besparingar, vilket i praktiken
innebär ökad arbetsbörda på lärarna(fler undervisningstimmar),
begränsningar i köp av läromedel och pedagogiskt material vilket innebär
besparingar på undervisningen, vilket i sin tur drabbar elevernas lärande.
1 vårt yrkande, som avslogs av majoriteten, föreslog vi att förvaltningen
skulle ges i uppdrag av FNU att utreda möjligheterna att skjuta till
extramedel till gymnasieskolan för att kompensera för löneökningarna.
Yrkandet avslogs vilket vi anser rimma dåligt med ambitionen att höja
kvaliteten i Värmdö skolor.
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Finansieringsnäinnden för utbildning, 2013-03-14 § 74

Rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2012 samt förslag
till internkontrollplan år 2013
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Finansieringsnämnden för utbildning godkänner
internkontrollrapporten för år 2012 och lämnar rapporten till
kommunstyrelsen.
2. Finansieringsnämnden för utbildning godkänner förslag till
internkontrollplan 2013 och lämnar planen till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Bakgrund
Nämnder och styrelser ska i början av varje år anta en särskild
internkontrollplan för den interna kontrollen, enligt den policy för intern
kontroll som kommunfullmäktige antog 29 september 2011. Resultatet av
uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden, med
utgångspunkt från antagen plan. Det är första gången som resultatet av
internkontrollplaner i Värmdö kommun följs upp i internkontrollrapporter.
Ärendebeskrining
Den första uppföljningen av en internkontrollplan för nämnden, har utförts
med en ökande insikt om att internkontrollplanen stöttar arbetet med att
strukturera den kontroll och uppföljning, som nämnd och tjänstemän gjort
tidigare.
Resultatet av internkontrollplanen är bland annat nya eller omarbetade
rutiner. Uppföljningen av 2012 års internkontrollplan samt förslag till 2013
års internkontrollplan framgår i bilaga 1 och 2.
Eftersom internkontrollarbetet fortfarande är i en uppstartsfas kommer även
2013 års internkontrollplan till stor del ha samma innehåll som 2012 års.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2013-02-19
Internkontrollplan år 2012
Internkontrollplan år 2013
Sändlista
Kommunstyrelsen
Akten
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2013-03- 14 75

“Dragspelsförskola” för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö
kommun
Finansieringsämnden för utbildning beslut
Nämnden överlämnar och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänste
skrivelse och översänder densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budget 2013 uppdragit åt finansieringsnämnden
för utbildning att utreda behovet av att införa en så kallad
‘dragspelsförskola” för att trygga barnomsorgsplats i kommunen och
redovisa detta senast april 2013. Förvaltningens bedömning är att
kommunen inte har något behov av “dragspelsförskola” på kort sikt. Dock
bör resultatet av den översyn av lokalbehovet för förskolorna som pågår
följas noga och ett införande av en särskild ersättning för att klara
barnomsorgsgarantin föreslås övervägas i samband med den årliga
budgetprocessen, med första tillfället inför budget 2014.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupper.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 13-02-22
Yrkanden och propositioner
Koalitionen yrkar att nämnden beslutar att överlämna och i huvudsak
åberopa förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder densamma till
kommunstyrelsen.
Den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår
koalitionens yrkande och finner bifall.
Ordföranden ställer propositionen om nämnden bifaller eller avslår den
socialdemokratiska gruppen yrkande och finner avslag.
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Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning;
Värmdös styrande majoritet med Moderaterna i spetsen, har slagit nytt
svenskt rekord i juridiskt dribbel. Genom en förrädisk formulering har man
trollat bort det viktiga beslutet att ge Minimuniks förskola extra pengar ett
stort behov eftersom den utan extra medel tar kommunens kostsamma
ansvar att erbjuda alla förskolebarn plats inom fyra månader.
—

På sammanträdet i Finansieringsnämnden för utbildning den 14 mars visade
Värmdös av interna skiljaktigheter hårt pressade koalition, återigen sin stora
förmåga att inte kunna fatta viktiga beslut för Värmdös medborgare.
Tjänstemännens konkreta förslag innebär extra pengar till en så kallad
dragspelsförskola (ibland fler, ibland färre barn och förändringar med kort
varsel) på Minimunkis. Minimunkis har redan i dag det ansvaret i praktiken,
men inte pengarna att bära de extra kostnaderna. Enligt förslaget skulle
Minimunkis få ett extra anslag på 385 000 kronor per år för personal- och
lokalbehov i nästa års budget.
Vi socialdemokrater tycker att det är en utmärkt idé, även om behovet av
extra pengar är akut och kan egentligen inte ens skjutas till nästa års budget.
Det är värt att notera i ljuset av att majoriteten köper idrottshallar för 40
miljoner utanför budget, dessutom på mycket bristfälliga grunder.
Men majoriteten ändrade i tjänstemännens förslag till beslut på ett sätt som
gör att det helt tappade sin mening. Den ändrade i beslutsformuleringen till
att nämnden i “huvudsak” instämde i förslaget.
Majoriteten vägrade trots flera frågor från den socialdemokratiska gruppen
att förtydliga exakt vad det betydde. När man ska fatta beslut i en nämnd
måste man veta vad man fattar beslut om.
Ett fluffigt semantiskt resonemang anfördes om betydelsen av “i huvudsak”
som ungefär kunde tolkas som att förslaget var bra, men inte tillräckligt bra,
fast man kunde inte säga på vilket sätt det inte var tillräckligt bra. På det här
viset fattar man ett beslut som är till noll och intet förpliktande.
“1 huvudsak” kan betyda att pengen på 385 000 kronor är lagom, eller inte.
“1 huvudsak” kan betyda att placeringen på Minimunkis är fel, eller rätt. “1
huvudsak” kan betyda att en dragspelsförskola är en bra princip, eller inte.
“1 huvudsak” kan betyda en kombination av några av dessa, eller inte.
Därför kunde inte vi i den socialdemokratiska gruppen heller ställa oss
bakom ett så otydligt formulerat beslut, utan yrkade avslag på detsamma.
Vii den socialdemokratiska gruppen var beredda att rösta för en
dragspelsförskola på Minimunkis och förslaget till extra finansiering, med
tilläggsyrkandet att medel tillsköts snarast, inte i budgeten 2014. Även om
det hade blivit så sent som 2014 hade vi varit nöjda med det.
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2013-03-14 § 76
Utökad gymnasieuppföljning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förslag till utökad gymnasieuppföljning.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
Komrnunstyrelsen beslutade 20 12-11-14 § 220 att godkänna rapporten
“Gymnasieelevers fullfölj ande av sina studier”. Dessutom beslutades att
förvaltningen får i uppdrag att återkomma till finansieringsnämnden för
utbildning med tydligare förslag på åtgärder inom Värmdö kommun för att
få alla elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2013-02-20
Rapporten gymnasieelevers fullfölj ande av sina studier 2012-09-10
Sändlista
Kundvals- och finansieringsavd
Akten
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2013-03-14 § 77

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av
fristående huvudman
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Besi utsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Bakgrund
Skolinspektionen är den statliga myndighet som godkänner huvudmän för
fristående grundskolor. Skolinspektionen har berett Värmdö kommun
möjlighet att yttra sig över en ansökan om godkännande av huvudman. Till
yttrandet bör även, av Skolinspektionen specificerad statistik, bifogas.
Ärendebeskrivning
Ansökan gäller att få starta en fristående grundskola (f år 9) och fritidshem
i Värmdö kommun. Den sökande är Maestro Svindersvik AB. Ansökan om
godkännande gäller fr. o. m. läsåret 20 14/15. Maestroskolan bedriver
grundskola i Nacka kommun.
—

Enligt ansökan är Maestroskolans vision att vara en grundskola med fokus
på musik, dans och bild och höga kunskapsmål i samtliga ämnen.
1 ansökan finns inte någon lokal för verksamheten angiven och uppges
kompletteras under vårterminen 2013.
Grundskolans omfattning under första året uppges omfatta 15 elever per
årskurs (f åk 9). Fullt utbyggd kommer verksamheten att omfatta 25 elever
per årskurs f— åk 9).
—

Fritidshenimets omfattning första året uppges omfatta 60 elever (f åk 3)
och att verksamheten det tredje året kommer att omfatta 100 elever (f åk
3).
—

-

1 ansökan finns inte någon elevprognos från huvudmannen utan kommer att
kompletteras under vårterminen 2013.

Yrkanden och propositioner
Siv
Strömbeck (MP) yrkar på återremiss.
Koalitionen yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Den socialdemokratiska gruppen yrkar
1) avslag på förvaltningens förslag
2) att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en policy och riktlinjer med
minikrav för att yttrande över ansökan från fristående huvudmän ska
nå nämnden. Minikrav bör innehålla nyckeltal för kvalitet, ekonomi
och kommunala behov som måste vara uppfyllda.
Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar på återremiss eller om
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att ärendet ska av
göras på dagens sammanträde.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den
som röstar bifall till att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde röstar ja
den som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Ulrik Lindgren (KD), Iréne Ulfvin,
Carl-Olof Sandquist och Marie Bladholm (samtliga M).
Följande röstar nej: Karin Aaseby (S), Siv Strömbäck (MP), Ann-Kristin
Särnbrink och Björn Fredbiad (samtliga 5).
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster att ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår den
socialdemokratiska gruppens yrkande 1) och finner avslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den
som röstar avslag på den socialdemokratiska gruppens yrkande 1 röstar ja
den som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Ulrik Lindgren (KD), Txéne Ulfvin,
Carl-Olof Sandquist och Marie Bladholm (samtliga M).
Följande röstar nej: Karin Aaseby, Ann-Kristin Särnbrink och Björn
Fredblad (samtliga S).
Siv Strömbäck (MP) avstår från att rösta.
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster avslag på den social
demokratiska gruppens yrkande 1.
Siv Strömbäck (MP) lämnar följande skriftliga reservation;
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår den social
demokratiska gruppens yrkande 2) och finner avslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den
som röstar avslag på den socialdemokratiska gruppens yrkande 2 röstar ja
den som det ej vill röstar nej.
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Följande röstar ja: Allan Sooman (FP), Ulrik Lindgren (KD), fréne Ulfvin,
Carl-Olof Sandquist och Marie Bladholm (samtliga M).
Följande röstar nej: Karin Aaseby, Ann-Kristin Särnbrink och Björn
Fredblad (samtliga S).
Siv Strömbäck (MP) avstår från att rösta.
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster avslag på den social
demokratiska gruppens yrkande 2.
Protokollsanteckning och reservation
Siv Strömbäck (MP) lämnar följande skriftliga reservation; Vi i Miljöpartiet
är väldigt positiva till fristående skolor, framförallt fristående skolor som
har intressanta och annorlunda pedagogiska inriktningar som kan
komplettera och berika vår kommun inom grundskoleområdet.
Maestroskolans ansökan om att få starta en fristående grundskola för årskurs
F-9 i Värmdö kommun är ett exempel på en sådan.
Tyvärr saknar förslaget till yttrande den information som krävs för att kunna
göra en objektiv bedömning av möjligheterna för skolan att etablera sig på
Värmdö. Förslaget till yttrandet har varken förberetts eller utformats på det
sätt skolverket rekommenderar, vilket i det här fallet bl.a kan få
konsekvenser när det gäller storleken på skolpengen för våra elever.
1 kommunen pågår just nu en omorganisation av de kommunala
grundskolorna, dar flera skolor renoveras. En utgångspunkt för
omorganisationen är att på sikt minska den överkapacitet av skollokaler som
finns i kommunen just nu. 1 yttrandet beskrivs endast den skolorganisation
som gäller för vårterminen 2013 ut. 1 ansökan saknas förslag på lokaler och
var i kommunen skolan avser etablera sig. Det blir då svårt att beskriva
vilka skolor som påverkas mest av en etablering. Ansökan gäller skolstart
fr.o.m. läsåret 2014/15.
Förslaget till yttrande saknar befolkningsprognos för den ålderskategori av
elever i kommunen som är aktuell för den sökta skolan och som Skolverket
önskar. Prognosen ska minst innefatta de kommande fem åren och helst tio
år. Skolverket önskar vidare en karta över skolornas placering i kommunen
och för Värmdö kommun anser vii Milj öpartiet att det inte räcker med en
karta. Vår fantastiska kommun är väldigt stor, och spänner från
sovstad/Stockholmsförort, via skärgård och fritidsbebyggelse till glesbygd
och små byskolor. Inget av detta beskrivs, inte ens den karta som Skolverket
efterfrågas, presenteras och skickas med.
Avsaknaden av korrekt underlag för kommunens skolors lokaler kopplat till
deras geografiska beskrivning och elevantal gör det omöjligt för
Maestroskolan att återkomma under våren med ett förslag på var i
kommunen de finner det lämpligast att etablera sig. Vilket de avser enligt
ansökan.
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När man underlåter att i yttrandet beskriva den pågående omorganisationen
och de kommunala skolornas ekonomiska situation, ges heller ingen
möjlighet att dra en relevant slutsats kring vilka ekonomiska konsekvenser
en etablering skulle kunna få för de kommunala eller andra fristående
verksamheterna. Om ytterligare en grundskola etableras i kommunen utifrån
det läge som råder idag, riskerar det arbetet som just nu pågår vad gäller
skolorganisationen på Värmdö att undermineras. Det skulle kunna leda till
allvarligt negativa ekonomiska konsekvenser för kommunala och andra
fristående grundskolor. Framfo••rallt med tanke på den överetablering av
grundskolor som just nu finns i Värmdö och Nacka kommuner.
Maestroskolan har en spännande pedagogisk inriktning enligt ansökan och
presentation av deras skola i Nacka kommun, http://www.maestroskolan.se/.
1 Värmdö finns såväl Kulturskolan som Munkmoraskolan med
musik/estetisk profil. Dessa skolors profil, likt andra skolors profil i Värmdö
kommun, saknas helt i underlaget. Det är därför omöjligt att utifrån
underlaget bedöma om en etablering av Maestroskolan skulle tillföra ett
utökat pedagogiskt utbud i Värmdö kommun.
Genom att inte informera Skolverket och Maestroskolan om den faktiska
situationen i Värmdös kommunala och fristående grundskolor, ger man inte
Skolverket möjlighet att utifrån ett bra underlag bedöma om Maestroskolan
ska beviljas möjlighet att etablera sig i kommunen. Men framförallt, ges inte
Maestroskolan en möjlighet att komplettera, profilera och framhålla styrkor
för den skola de önskar etablera i kommunen, vilket på sikt, skulle kunna
leda till att Värmdös medborgare gavs ökad valfrihet genom tillgång till fler
olika skolor, alla med hög kvalitet.
Vi i Miljöpartiet i Värmdö, som ingår i den styrande majoriteten i Värmdö
kommun, kan inte ställa oss bakom detta yttrande på grund av de stora
bristerna i underlaget. Vi utgår från att protokollet för beslutet skickas med
till Skolverket som en del av kommunens yttrande.
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning;

3. PA

om invändningarna mot etableringen av Maestro

Efter en höst med uppslitande strider kring skolan där medborgare,
föräldrar, lärare och politiker varit delaktiga har en rad impopulära beslut
tagits av (M)ajoriteten. Syftet har varit att minska kommunens kostnader för
skolans lokaler och på så vis skapa ekonomiskt utrymme för att säkra
kvaliteten i undervisningen. Efter hot om nedläggning och bantning av
kommunens skolor blev resultatet att Kyrkskolans två äldsta årskurser
försvinner.
Med detta färskt i minnet har de styrande i (M)ajoriteten nu beslutat att
kommunen ska ställa sig positiv till ytterligare friskolor i kommunen med
hänvisning till den pedagogiska mångfalden. Detta trots att förvaltningen
lyfter problemen med överetablering av utbildningsplatser, vilket redan i
dag får konsekvenser för medborgarna. Att å ena sidan hävda att man värnar
och vill utveckla den kommunala skolan och samtidigt underminera den
justering

1

1

utdragsbestyrka,zde

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-14

Sid 16 av 22

genom att välkomna nya skolor är att köra med dubbla budskap inför
medborgarna. Dessutom saknar de strategier för att tackla ytterligare
överetablering av skolpiatser. De åtgärder som de i dagsläget har genomfört
imponerar inte direkt.
Vi socialdemokrater röstar nej till kommunens yttrande då vi ser riskerna
som konsekvensanalysen tar fram som stora för vår kommunala skola. Efter
den höst som varit tycker vi att det är oseriöst att styrande politiker ställer
sig positiva till något som ytterligare kan komma att underminera vår skola.
Ingen kommun får besluta om vilken aktör som ska beviljas tillstånd att
bedriva skola i en kommun. Det är staten som beslutar om tillstånd.
Kommuner får bara yttra sig vid nya ansökningar från friskolor om man
anser att verksamheten påverkar kommunen negativt.
En kommun har alla lagstadgade skyldigheter att erbjuda sina invånare
skola. De privata utförarna kan plocka russinen ur kakan, utan att behöva ta
ansvar för helheten. Går en friskola i konkurs, måste kommunen erbjuda de
strandsatta eleverna skolgång. För att kunna göra det måste kommunen hela
tiden avsätta en riskpremie för att kunna ta den stora kostnad det innebär vid
sådana åtgärder.
För att skydda medborgarnas skattepengar från ekonomiskt oseriösa aktörer,
bristfällig kvalitet och överetableringsrisker i kommuner, föreslog vi i den
socialdemokratiska gruppen att förvaltningen tar fram ett förslag på system
för att kvalitetsgranska ansökande huvudmän.
Vårt förslag går ut på att om ett antal baskrav definierade utifrån nyckeltal
inom ekonomi, kvalitet och kommunal skolmixen inte uppfylls, kan
tjänstemännen direkt avstyrka tillståndet. Om de däremot är uppfyllda ska
ärendet lyftas till nämnden för tillstyrkande.
—

—

Det hade varit ett enkelt sätt att ge bättre valuta för medborgarnas
skattepengar.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 13-03-05
Yttrande över ansökan till Skolinspektionen inki bilagor 20 13-02-28
Sändlista
Skolinspektionen
Akten
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§ 78

Remissvar: Socialt hållbar utveckling i Värmdö kommun
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivni ng
Fullmäktigeberedningen i Tryi Värmdö tillsattes i april 2010 med uppdrag
att kartlägga och föreslå strategier för att utveckla den sociala hållbarheten
och tryggheten i Värmdö kommun. Beredningens arbete har resulterat i en
rapport, Strategier för socialt hållbar utveckling i Värmdö kommun.
Rapporten är definierad i sex prioriterade områden, utbildning, arbete, hälsa,
trygghet och säkerhet, boende och kommunikationer. Varje område är
uppdelat i nuläge, prioriterade frågor och förslag till strategier.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse, 2013-02-22
Rapport Strategier för socialt hållbar utveckling
Sändlista
Ks
Akten
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Förskola i Fabriksstaden
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Arendet utgår från dagens sammanträde.

justering

Hö

utdragsbestyrkande

§ 79

Sid 18 av 22

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

Dnr 1 1FNU/l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-14

Finansieringsnämnden för utbildning,20]3-03-]4

Sid 19 av 22

§ 80

Ändring i delegationsordning för finansieringsnämnden för
utbildning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner ändringen i delegationsordning för finansierings
nämnden för utbildning.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivni ng
Förvaltningen har sett över handläggningen av ärenden. För att effektivisera
handläggningstiden i vissa ärenden föreslås ett förtydligande av tolkningen a
innebörden i punkterna 1.9 och 1.10.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2013-02-20
Delegationsordning
Sändli sta
Berörda på kundvals- och finansieringsavd
Ordf
Vice ordf
Akten
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§ 8]

Kontoret informerar
Barnomsorg på obekväm tid utanför ordinarie ramtid
Catharina Lebel informerar att 6 familjer anmält intresse för barnomsorg på
obekväm tid utanför ordinarie ramtid. Information finns på hemsidan.
Ängen och Lugnet förskolor är de som har öppet för barnomsorg på
obekväm tid utanför ordinarie ramtid.

Ledarskapsutveckling
Catharina Lebel informerar om uppdrag som nämnden haft att göra en
satsning på ledarskapsutveckling av skolledare och ämnesnätverksiedare
inom grundskolan.

Finansieringsnämnden för utbildning Mål 2013
Catharina Lebel redogör för kundvals- och finansieringsavdelningens
Indikatorer 1 och 2.

Artikel 1 NVP angående skolskjuts med Taxi Kurir
Ann-Kristin Särnbrink (S) ställer fråga angående artikel i Nacka Värmdö
Posten gällande skolskjuts med Taxi Kurir på Ingarö.
Catharina Lebel informerar att avstämningsmöten och avvikelserapporter
med Taxi Kurir sker regelbundet.

Externt placerade elever
Karin Aaseby (S) ställer fråga när nämnden får ta del av externt placerade
värmdöelever. Kommer att redovisas på sammanträdet 13juni.

Brev från personal på Kvarnbergsskolan
Karin Aaaseby (S) undrar hur brev från personal på Kvarnbergsskolan
kommer att hanteras. Ordf svarar att koalitionen ska ha möte med
Kvarnbergsskolans personal. Aterkommer om ytterligare information till
nämnden.
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Delgivningar
1. Uppfölj ningsbeslut från Skolinspektionen, 2013-01-23.
2. Rapporter från tillsynsbesök på förskolan Gustaf, 20 13-02-20 och
Antistilla förskola, 20 13-02-12.
3. Kommunstyrelsen, 2013-01-16.
Frågor från Ungdomstinget 2012.
4.Kommunfullmäktige, 2012-12-12.
Differentierat bidrag för obligatorisk grundskola baserat på socio
ekonomiska faktorer.
Reviderad samverkansöverenskommelse för Centrum för samhälls
orientering.
Överenskommelse mellan kommunerna i Sth län om samverkan kring SFX.
5. Kommunstyrelsen, 2012-11-27.
Budgetuppföljning 3 BUP 3- för kommunen
6. Beslut från Skolinspektionen, 2013-02-11.
Avslag på ansökan om godkännande som huvudman för den fristående
gymnasieskolan Hantverksakademin i Sverige AB i Sth kommun.
7. Beslut från Skolinspektionen, 2013-02-08.
Återtagen ansökan från Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola om
godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola i Sth
kommun.
8. Beslut från Skolinspektionen, 20 13-03-06.
Godkännande av ansökan om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskolan Atleticagymnasiet AB i Sth kommun.
—

justering

1

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-14

Finansieringsnäinnden för utbildning, 2013-03-] 4

Sid 22 av 22

83

Anmälan av delegationsbeslut
Till protokollet noteras att följande delegationsbeslut anmäls:
Kundvals- och finansfieringschef beslut enligt delegation i finansie
ringsnämnden för utbildning § 93/20 10 bidragsbelopp 2013 till fristående
förskolor och grundskola under januari månad 2013.
Skolskjutssamordnares ej beviljade beslut enligt punkt 7.2 under janari
månad 2013.
Utbildningschef beslut enligt punkt 4.13 under februari månad 2013.
Ordförandes undertecknande enligt punkt 1.19 samt punkt 1.9 under mars
månad 2013.
Placeringshandläggare för förskolan beslut enligt punkt 4.4 under mars
månad 2013.
Placeringshandläggare för grundskolan beviljade beslut enligt punkt 7.7
under mars månad 2013.
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